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(1جدولی)  

یبراییکودکی یشکافیلبیبایاقداماتیپزشیکیویتوانبخشی
 نوع شکاف زمان اقدام  عضو مسئول تیم

 کودکانمتخصص 

 تخصص نوزادانفوق

گاهی والدین آبررسی وضعیت سالمتی نوزاد و 

 جهت توانبخشی شکاف لب

 

 بدو تولد

 

 

 

 

 

 

 

 ژنتیک و مشاوره ارزیابی  ژنتیککارشناس / متخصص 

 شناس گفتار وپرستار ، آسیب

 زبان

وضعیت تغذیه نوزاد و ارائه مشاوره به برسی  

 والدین در صورت وجود مشکل در بلع نوزاد

  جراحی لب  10sبر اساس قانون  جراح

 ماهگی( 3تا 1)

 

 دوره شیرخواری 

 شیرخوار تکاملبررسی  روانشناس 

بررسی وضعیت پیشرفت آواسازی و رشد گفتار  شناس گفتار وزبانآسیب

 و زبان

 

 جراح

 

ارزیابی دفرمیتی لب ناشی از عمل و نیاز به 

 عمل ترمیمی

 

 نوپا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکافیلبی

 

 



(2جدولی)  

یبراییکودکی یکامیشکافییبایاقداماتیپزشیکیویتوانبخشی

 نوع شکاف زمان اقدام  عضو مسئول تیم 

 متخصص کودکان

 تخصص نوزادانفوق

اهی بررسی وضعیت سالمتی نوزاد و آگ
 والدین جهت توانبخشی شکاف کام

 

 بدو تولد

 

 

 

تغذیه و شیردهی   برایآموزش مادر  نزبا شناس گفتار وپرستار ، آسیب
 نوزاد  و پی گیری

 
 شناس گفتار و زبانآسیب

آموزش والدین در خصوص اثرات شکاف 
کام بر تغذیه، رشد گفتار و شنوایی 

 کودک

 ارزیابی ژنتیک و مشاوره ژنتیک ژنتیک

 بررسی تکاملی و مشاوره والدین  روانشناس

زهای قبل از جراحینیاز به پروت پروتزیست  

های گوش و حلق و بینی و ارزیابی گوش و حلق و بینیمتخصص 
 مداخالت پزشکی الزم

 

 شیرخوار 

 
 لوله  تعبیه ارزیابی شنوایی و ارجاع جهت شناسشنوایی

در صورت نیاز تهویه  

ماهگی 18تا  6بستن شکاف کام از  جراح  
 

ازی و سصدا پیشرفتضعیت گیری وپی شناس گفتار و زبانآسیب
و آموزش والدینزبان  گفتار و  

تکاملیبررسی وضعیت  روانشناس  
 

 اقدامات پیشگیرانه در خصوص رشد ارتودنتیست
های ها و نیازهای احتمالی پروتزدندان

 قبل از جراحی

موزش زبان و آ ارزیابی پیشرفت گفتار و شناس گفتار و زبانآسیب
یش خزانه واژگان و والدین جهت افزا

ی از پیشگیرفهرست آوایی و اقدام جهت 
 بروز خطاهای جبرانی

 

 

 نوپا

 

  

های گوش و حلق و بینی و ارزیابی گوش و حلق و بینیمتخصص 
 مداخالت پزشکی الزم

 لوله تعبیه ارزیابی شنوایی و ارجاع جهت شناسشنوایی
در صورت نیازتهویه   

 جراحی در صورتارزیابی و اقدام  جراح

  (VPI) حلقی -کامیبد عملکردی نرم

  اقدامات احتمالی پیوند استخوان جهت جراح
هابستن فیستول  

 

 

 سن پیش از مدرسه

فع ، رخطاهای جبرانیاصالح  تشخیص و آسیب شناس گفتار و زبان
ت ، صوخطاهای تولیدی، مشکالت زبان

و تشدید و ارجاع الزم به سایر 
ر ثر بؤمتخصصین برای رفع عوامل م

 بروز اختالالت گفتار و زبان

و مشاوره والدین تکاملیبررسی  روانشناس  

 

 

کام شکاف  



(3جدولی)  
 

یبراییکودکی  شکافیلبیویکامیبایاقداماتیپزشیکیویتوانبخشی

 

 نوع شکاف زمان اقدام  متخصص

 
 نوزادان

 

اهی بررسی وضعیت سالمتی نوزاد و آگ
موالدین جهت توانبخشی شکاف کا  

 

لدبدو تو  

 

 

 

 

 

 

  

 
فتار پرستار ، آسیب شناس گ

 وزبان

اد آموزش مادر در  تغذیه و شیر دهی نوز
و پی گیری   

 
 آسیب شناس گفتار و زبان

آموزش والدین در خصوص اثرات 
شکاف کام بر تغذیه ، رشد گفتار و 

 شنوایی کودک  
 ارزیابی ژنتیک و مشاوره ژنتیک ژنتیک

بررسی رشد نوزاد   و والدینمشاوره  روانشناس   

 نیاز به پروتز های قبل از جراحی  پروتزیست

 
 نوزادان

 

اهی بررسی وضعیت سالمتی نوزاد و آگ
 و لب والدین جهت توانبخشی شکاف

 کام
 3تا 1جراحی لب)  s10بر اساس قانون  جراح

 ماهگی(

 

 

 شیرخوار 

 

ماهگی 18تا  6بستن شکاف کام از  جراح   

ارزیابی های گوش و حلق و بینی و  گوش و حلق و بینی
 مداخالت پزشکی الزم   

ارزیابی شنوایی و ارجاع جهت لوله  شنوایی شناس  
 گذاری در صورت نیاز 

ماهگی 18تا  6بستن شکاف کام از  جراح   
 

ان   آسیب شناس گفتار و زب اسازی و صد پیشرفتپی گیری وضعیت  
و آموزش والدین ن گفتار وزبا  

شدبررسی وضعیت جنبه های مختلف ر روانشناس   
  

ان  آسیب شناس گفتار و زب موزش ارزیابی پیشرفت گفتار وزبان و آ 
والدین جهت افزایش خزانه واژگان و 

ری پیشگیفهرست آوایی  و اقدام جهت 
 از بروز خطاهای جبرانی 

 نوپا 

گوش و حلق و بینی و ارزیابی های  گوش و حلق و بینی
 مداخالت پزشکی الزم   

ارزیابی شنوایی و ارجاع جهت لوله  شنوایی شناس  
 گذاری در صورت نیاز 

 
 جراح

 ارزیابی و اقدام جراحی در صورت 
VPI بد عملکردی نرمکامی- 

 حلقی
ت  اقدامات احتمالی پیوند استخوان جه جراح

 بستن فیستول ها 
  سن پیش از مدرسه

ان  آسیب شناس گفتار و زب ، خطاهای جبرانی تشخیص واصالح  
ن ، رفع خطاهای تولیدی ، مشکالت زبا

 صوت و تشدید و ارجاع الزم به سایر
ر متخصصین برای رفع عوامل موثر ب

 بروز اختالالت گفتار و زبان
شد بررسی وضعیت جنبه های مختلف ر روانشناس 

 و مشاوره والدین 

 

 

شکاف لب و 

 کام


